
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 لِلنَّاسِ هُدًى الْقُزْآَنُ فِيهِ أُنْزِلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْزُ

صدق هللا العظيم وَالْفُزْقَانِ الْهُدَى مِنَ وَبَيِّنَاتٍ

 

الدوري  براهٌمإ عزةالسٌد  الركن المهٌب والمجاهدٌن لجهادلى السٌد قائد اإ
 هللا(  حفظه)

 المحترم. المسلحة للقوات العام القائدو والتحرٌر للجهاد األعلى القائد

 

جٌش  فً الجهاد رجال والكرامة والشرف العز رجال ٌتقدم إخوانك وأبناؤك وجنودك

 المؤمنالمجاهد  لشخصكم التبرٌكاتأزكى و التهانً طٌببأ رجال الطرٌقة النقشبندٌة

 قادة األشاوس الجهادلكل رجال  خاللكم ومن ،وأمته دٌنه على األمٌن الصابر

ذكرى بة ـــمناسب والتحرٌر للجهاد العلٌا القٌادةوجٌوش  فصائلسراٌا و ومجاهدي

الخٌر والبركة شهر بحلول شهر  التً توشحت فً هذا العام تموز 03 – 71ثورة 

 .رمضان المبارك

 نصركم هللا  المجاهد القائد  ادةسٌ

التً حققت فٌها قٌادتنا للشعب العراقً المجٌدة  تموز 03-71 تمر علٌنا ذكرى ثورة

 االحييتالل حٌييأ أفشييلتم فٌهييا مخططييات، منييذ عقييود العظييٌم مييا كييان ٌؤملييه وٌنتظيير  

وتتزامن إطاللتها مع حليول واالمبرٌالٌة، وحققتم لشعبنا فٌها كل المكاسب المرجوة، 

ٌنهيل منهيا اليذي ٌضيم معيانً ااٌميان العظٌمية البلٌلية والتيً شهر رمضيان الفضيٌل 

رجال الجهاد األشاوس فً العراق عزمهم وثباتهم، فهو شيهر الصيبر كميا أن الجهياد 

مدرسة الصبر، وهو شهر النصر كما أن الجهاد طرٌق النصر، وهيو شيهر طاعية هللا 

الجهياد ذروة الطاعية ت تعيالى، وفٌيه قياد رسيول هللا )صيلى هللا علٌيه وسيلم(  أن كما

 وضوا معركة بدر الكبرى وٌنصرهم هللا نصيرا عزٌيزاأصحابه صابرٌن محتسبٌن لٌخ

سيٌدي ٌمير  الٌيوموهيا أنيتم لٌقودهم بعد ذلك وفً رمضان أٌضا لفيت  مكية المكرمية، 

بقٌادتكم لمسٌرة وأنتم تسطرون تأرٌخ العراق بأحرف من نور رمضان العاشر علٌكم 

نيا لتكونيوا الجهاد والتحرٌر ضد أعتى هجمة همجٌة شهدها التارٌخ المعاصر ضد أمت

 



الٌوم قاب قوسيٌن أو أدنيى مين التحرٌير الشيامل ألرر العيراق الطياهرة بعيدما أعلين 

المحتييل انسييحابه وتخفييى ميين تبقييى ميين علوجييه فييرارا ميين بييأس ضييربات أبنييائكم 

 المجاهدٌن.

 بقٌادتكم واننا دٌنهم، على األمناء األوفٌاء الرجال عهد لسٌادتكم لنجدد الفرصة نلتنم

 تامييا تحرٌييا الحبٌبيية أرضيينا ميين شييبر آخيير نحييرر حتييى الجهيياد مسييٌرة فييً ماضييون

األمرٌكيً  االحيتالل سلبها حقوق شعبنا التً ونعٌد كافة قٌادتنا، تنشد  الذي وبالشكل

 ٌحفظكم أن العظٌم العرش رب الكرٌم العزٌز هللا ونسال الصهٌونً وأذنابه المجوس،

 شيعب مجاهدي تقودون وانتم خطاكم النصر طرٌق على وٌسدد، للعراق ولألمة ذخرا

 النصير وميا، هللا بيذذن وميؤزر حاسيم قرٌب نصر إلى والحضارات والرساالت ااٌمان

 .   الحكٌم العزٌز هللا عند من إال

 كبرأهللا  –كبر أهللا  –كبر أهللا 

 نه لجهاد حتى النصرإو
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